Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestičnídotace
č. 5/2017
uravřenádle $ 10a odst. 5 zátkonač,.25o/2ooo Sb., o rozpočtovych pravidlech územníchrozpočtu a

159 a násl. zákona č,. 500/2004 Sb., správní řád

$

obec Vraňany
Vraňany ěp.37,27707 Vraňany
IČ:002 37 302
se sídlem

i;h,ii;1,-Jg'J311"'j:a""C

na straně jedné
(dále j en j ako,,poskytovatel")

a

AFK Vraňany

se sídlem Vraňany

IC: 18584918

229,277 07 Vraňany

Č.ri.: oqo:o O4329!O8OO
zastoupená předsedou
(dále jen jako,,příjemďe")

Uzavítá v souladu s ustanovením $ 10a odst. 5 zákonač.25012000 Sb., o rozpočtorných
pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičnídotace
z rozpočtu obce Vraňany.
(dále jen ,,Smlouva'o)
I.
Předmět a účelSmlouvy

1. obec

Vraňany poskytuje ze svého rozpočtu příjemci dotaci ve výši

40.000'_

Kč (slovy Čtyřicettisícko ru nčeských)

pro účelyuvedené v Žádosti' tj. na opravu poškozených střech.
2. Dotace bude převedena na účetAFK Vraňany neprodleně po podpisu Smlouvy.
J.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí pouŽít k účelupopsanému v bodě 1 této
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

il.

Dalšíujednání
t.

Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpaníposkýnuté dotace, kteý předloží
obci Vraňany nejpozději do 3I.5.20|8 na tiskopise, kteqi' tvoří přílohu této Smlouvy.

2.

Nevyužitéfinančníprostředky se příjemce zavazuje vrátit na účetposkytovatele
nejpozději do 3 l.5.201 8.

J.

NedodrŽení účelupouŽití dotace se povďuje za porušení rozpočtov ékázněpodle $
22 zákonač^25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů. obec _ poskýovateluloŽí osobě, která se porušení rozpočtové
kárrré dopustila, odvod do svého rozpoětu ve výši částky neoprávněně použidch
prostředků svého rozpoětu spolu s povinnosti zapIatít penále ve výši 1 promile denně
zneoprávněně pouŽitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od
roáodnutí poskýovatele o wácení neoprávněně použitých prostředků včetně penale.
Pokud bude penále nižšíneŽ 1 000,-Kč, neplatí se.

ilI.

Závěrečná ustanovení

l.

Smlouvanabýváplatnosti

2. Změny

a

účinnostiokamžikem podpisu oběma stranami.

a doplňky této Smlouvy mohou

bý provedeny pouze

se souhlasem obou stran,

a to písemnou formou.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce a jeden
poskytovatel.

4.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy
a) Tiskopis,,Vyúčtováníneinvestiění dotace"

:

Poskýnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Vraňany dne 29.l1.2017
usnesením č. 6.

Ve Vraňanech dne

..?..!.T..:*.1+

za poskýovatele dotace

předseda organizace

ďsYry"Nč\
AFK vR.AŇnrry
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